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JAARVERSLAG 2015 NEDERLANSE FEDERATIE van VRIENDEN van MUSEA

Algemeen
Het verslagjaar 2015 was voor de NFVM een turbulent jaar. Door het onverwachte en gedwongen
afscheid van de secretaris was het noodzakelijk om een aantal maatregelen te treffen die niet
voorzien waren. Dat werd vooral veroorzaakt door het feit dat secretariële werkzaamheden niet
goed op orde waren. Om dit snel te kunnen herstellen besloot het bestuur om zo lang als nodig is
professionele ondersteuning in te schakelen. Sinds januari 2015 ondersteunt Anna Schuring op basis
van een vrijwilligerscontract dan ook het bestuur. Op het einde van het jaar werd geconstateerd dat
de administratie weer op orde is. Er wordt met nieuw elan uitvoering geven aan het, op de
najaarsvergadering, vastgestelde nieuwe beleidsplan. Ondanks het moeilijke begin in 2015 kijkt het
bestuur nu vol vertrouwen naar de toekomst.
Ledenadministratie
Begin 2015 bleek dat de ledenadministratie niet op orde was. Het ledenbestand was ernstig vervuild
met als uitkomst dat het werkelijke ledental van de Federatie veel kleiner is dan gedacht. Namelijk
140 in plaats van 162. Ook de contributie inning liet te wensen over. Ook daar is met verve aan
gewerkt om ook dat deel van de administratie weer gezond te maken.
Een en ander heeft natuurlijk ook gevolgen voor de inkomsten van de federatie. Deze zullen lager
uitvallen dan oorspronkelijk werd geraamd.
Eind 2015 kon worden geconstateerd dat de ledenadministratie weer op orde is en de contributie
inning ook weer loopt zoals het hoort. Het bestuur heeft dan ook het gevoel weer een adequaat
overzicht te hebben over het reilen en zeilen van de NFVM.
Alleen najaarsvergadering
Door de reorganisatie van het secretariaat bleek het niet mogelijk een voorjaarsvergadering te
beleggen. Daarom werd alleen een najaarsvergadering georganiseerd. Deze vond plaats op 3 oktober
in het Valkhof in Nijmegen. Deze bijeenkomst werd bezocht door 50 vertegenwoordigers van de
Vriendenverenigingen. De ontvangst door het bestuurslid van de vriendenvereniging, dhr. Prick, was
uitermate hartelijk. Helen Schretlen, kunsthistorica en auteur, hield een lezing over roofkunst. Na de
lunch waren er twee rondleidingen door het museum.
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Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit:
Anton Aelberts
Robert Reinders Folmer
Peter Van Mierlo
Lidewijn Reckman
Raymond Salet
Camille Boyer

-

voorzitter
vicevoorzitter en Gerard Evers Onderscheiding
penningmeester
secretaris a.i.
ict en website ontwikkeling
afgevaardigde Museumvereniging (vervroegd afgetreden in april 2015)

Het bestuur vergaderde vier keer voltallig. Daarnaast vonden meerdere overleggen plaats tussen
voorzitter en penningmeester en voorzitter en ondersteuner. Er vond eenmaal overleg plaats met de
kascommissie.
In april werd door het bestuur helaas afscheid genomen van bestuurslid Camille Boyer. Hij
vertegenwoordigde de Museumvereniging in ons bestuur. Door een reorganisatie bij de
Museumvereniging moest hij in 2015 daar afscheid nemen en jammer genoeg dus ook bij de NFVM.
Er is aan de Museumvereniging gevraagd een nieuw bestuurslid af te vaardigen. Tevens werd er een
oproep gedaan voor twee nieuwe bestuursleden omdat de zittingsperiode van zowel Lidewijn
Reckman als van Raymond Salet in 2016 ten einde komt. Er meldde zich één nieuw kandidaat lid,
namelijk de heer André van Marwijk, bestuurslid van de Club Vrienden Centraal Museum in Utrecht.
Conceptbeleidsplan
Tijdens de najaarsvergadering in Nijmegen werd o.a. het conceptbeleidsplan besproken. Het
bestaansrecht van de Federatie werd bevestigd door de leden. Uit het nieuwe beleidsplan kwam o.a.
naar voren dat de website van de Federatie sterk verouderd is. Besloten werd daarom een nieuwe te
laten maken. Deze nieuwe website zal meer interactief worden zodat de leden elkaar beter kunnen
bereiken en informatie uit kunnen wisselen. Studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle zijn
in november begonnen met de bouw van de nieuwe website.
Ethische Code Commissie
Van de Ethische Code Commissie voor Musea kwam een uitnodiging voor een bijeenkomst met de
oprichters. Deze bijeenkomst vond plaats in Amsterdam. De voorzitter en de ondersteuner hebben
de Federatie vertegenwoordigd bij deze vergadering die voornamelijk ging over het vergroten van
het bewustzijn bij de musea van het bestaan van de Ethische Code Commissie en wat de oprichters
hier in kunnen betekenen. In 2016 wordt weer een bijeenkomst met de oprichters georganiseerd.

Druten, januari 2016
Namens het bestuur,
A.P.M. Aelberts, voorzitter
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